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 تمي� احلق 
 ب�ك بارسنس بقلم 

 األمور، فسيكون األمر أ�رث صعو�ة ىلع أحفادنا. حىت اآلن،  هذه األيام. إن لم تتغ�َّ يف  احلق  يصعب احلصول ىلع  
مزتايد و�شلك  احلق،  أين �دون  انلاس  من  الكث�  يعرف  كيفيَّ   ال  يعرفون حىت  أنه  ال  معتقدين  عنه،  ابلحث  ة 

جوجل، أو ىلع    يف موقعمن ابلحث    يف انلتائج األو�  وأ  ل� دليهم،فضَّ عليه يف تغر�دات املشاه� المُ يم�ن العثور  
ة هلذا اجليل واألجيال القادمة ليست يف األساس أين و�يف  صفحة و��يبيديا. ومع ذلك، فإن املشلكة احلقيقيَّ 

م ىلع تمي� احلق ليس  ب اجليل القاد. هلذا السبب، �ب أن ندرِّ ىلع احلقف  �دون احلق ول�ن فشلهم يف اتلعرُّ 
 . ا جزئيًّ   ه ومن احلق املمحوشوَّ فقط من الضالل بل من نصف احلق ومن احلق المُ 

س. اكن  قدَّ الكتاب المُ يف    احلق املوجود إن�ار احلق بمحاولة التشكيك يف    األشخاصاتلار�خ، حاول بعض  ىلع مر  
ة إلقناع انلاس  لحات علميَّ ابلعض أ�رث مكًرا و�اتلايل أ�رث �اًحا يف إبعاد انلاس عن لكمة اهللا، مستخدم� مصط

ة. وقد فعل الكث�ون ذلك  ة الكتابيَّ اليت يُفرتض أنها غ� مستن�ة للمسيحيَّ   اآلراءتلفس�  ستحدثة  مُ بطرق جديدة  
 .ةة وأخالق اثلقافة العلمانيَّ ة من خالل مواءمتها مع عقليَّ كجزء من �اولة "إنقاذ" املسيحيَّ 

املعيار الطبييع هو  �رسعة  اآلن  م خارج اإليمان أصبح  لألسف، ما اكن يف يوم من األيام عمًال �شلك رئييس ملن ه
أعداء اإليمان منذ القدم، �اول أوئلك اذلين ينخرطون يف مثل هذه املحاوالت من    مثليف العديد من الكنا�س.  

املسيحيَّ  �سختهم  الكتايب جلعل  احلق  تفس�  إاعدة  الكنيسة  من  داخل  ي�ونون  ما  ونادًرا  للثقافة.   
ً

قبوال أ�رث  ة 
بون ذكر  . بدًال من ذلك، يتجنَّ ا غ� املرغوب فيها ثقافيًّ   ةمن املسيحيَّ   ةقة دلرجة حذف بعض احلقائق الالهوتيَّ احلما 

باالستماع الفوز  أمل  اثلقافة، ىلع  إىل  �سيئوا  ملواكبة  إيلهم  مثل هذه األشياء حىت ال  إن أي �اولة  . هذه محاقة. 
 .قاحل  يعلن عن ةقافضد اثل صوت   ال بوضعيفة دة ة ُمقيَّ اثلقافة ستنتج مسيحيَّ مع ة املسيحيَّ 

، كما لو اإلل�احلق    لغاءبإ   ألسياد ثقافتنا   أن نرفض السماح�ب     عن شرب واحد.ة �ب أال تتخ�َّ لكنيسة احلقيقيَّ ا
ا. فقط أوئلك اذلين �تقرون  ولو جزئيًّ حاولة �و احلق  للبعض يف الكنيسة بم اكن بإماكنهم ذلك، و�ب أال �سمح  

ف مع اثلقافة. ما هو  م باحلق من أجل اتلكيُّ ب احلق، أو إاعدة تفس� احلق، أو يفشلون يف اتللكُّ احلق �سعون إىل جتنُّ 
، عندما نمحو احلق، ال تنىس األجيال القادمة  )George Orwell(  أورو�لمن جورج  أ�رث من ذلك، الستعارة فكرة  

ة �و احلق، وتصبح األ�اذيب � احلقيقة الظاهرة. فقط عندما نعرف احلق  احلق فحسب، بل تنىس أيًضا عمليَّ 
 . ةمحبَّ نلقول احلق ب رنتحرَّ و احلق، هو  ك اذليذاو احلق �بليك   رحرَّ نت  — رنتحرَّ 
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هو رئيس حتر�ر �لة تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة 

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

 .  تيبوتلوك املقالة يف األصل يف �لة تم �رش هذه 
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